
REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ 

 
Podstawowe zasady odbierania i wydawania dzieci ze świetlicy:  

 

1. Dzieci są przyjmowane do świetlicy zgodnie z grafikiem zajęć świetlicy, po 

odbytych lekcjach (czekające na odwóz, rodziców/prawnych opiekunów).  

2. Dzieci są odbierane ze świetlicy najpóźniej do godziny 15.00 wg tygodnio-

wego  grafiku pracy. 

3. Dziecko przyjmowane do świetlicy powinno być zdrowe, powinno umyć i 

zdezynfekować ręce.  

4. W przypadku choroby lub objawów chorobowych dziecka w trakcie jego po-

bytu w świetlicy rodzice/prawni opiekunowie są o tym fakcie powiadomieni i 

niezwłocznie odbierają dziecko ze świetlicy.  

5. Przyprowadzać lub odbierać dzieci mogą także upoważnione na piśmie przez 

rodziców/prawnych opiekunów osoby, które mają zdolność do czynności praw-

nych (w myśl Kodeksu cywilnego osoby powyżej 13 lat).  

6. Osoba upoważniona do odbioru ucznia ze świetlicy powinna posiadać przy 

sobie dowód tożsamości (w przypadku ucznia do 13. r. ż. legitymację szkolną) i 

na żądanie pracowników świetlicy okazać go.  

7. Wychowawca/nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy 

stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w 

stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.  

8. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach funkcjonowania 

placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić 

o tym fakcie dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie z rodzi-

cami/prawnymi opiekunami dziecka lub inną upoważnioną osobą, wskazaną w 

upoważnieniu.  

9. Jeżeli opiekun dziecka jest pod wpływem alkoholu, należy skontaktować się 

ze współmałżonkiem. Jeżeli okaże się, że współmałżonek nie może zgłosić  

się po dziecko lub nie ma z nim kontaktu, należy wtedy powiadomić policję i 

przekazać funkcjonariuszom dalsze prowadzenie postępowania. Jeżeli dziecko 

wychowywane jest tylko przez jednego rodzica, procedura skraca się. Należy w 

takim przypadku kontaktować się z policją.  

10. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodzi-

ców, prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych, nauczyciel ma ob-

owiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji policję.  

11. W czasie trwania pandemii rodzice zachowują reżim sanitarny tj. dystans i 

osłonę nosa i ust. 


